
 

 

SONet BOTNIAn toimintasuunnitelman kokonaisuus 2018-2019  

 

1. Lähtökohdat ja toiminnan yhteiset painopisteet 

 

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn vuoden 2017-2018 

toimintaa ohjaa johtoryhmän toukokuussa 2014 hyväksymä strategia. Sen keskeisiä linjauksia 

päivitetään keväällä 2018, ja SONet BOTNIAn vuosille 2018-2019 asetettava johtoryhmä tulee 

hyväksymään uuden strategian. SONet BOTNIAn nykyisenä visiona on olla Pohjanmaan 

maakuntien alueen monialainen, ketterä verkostojen kokoaja ja yhteistyön rakentaja, moniosaaja ja 

vaikuttaja sosiaalisen ja hyvinvoinnin tutkimuksessa ja kehittämisessä. Sosiaalisella tarkoitetaan 

arjen sosiaalista toimintaa ja sen areenoita, joita ylläpidetään yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan 

vuorovaikutuksessa. SONet BOTNIAn toimintaa ohjaavat arvot ovat avoimuus, asiakaslähtöisyys, 

luotettavuus, asiantuntijuus, edistyksellisyys ja tasa-arvoisuus.  

 

Väestöpohjaltaan SONet BOTNIA kattaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 

maakunnat. Maakuntien yhteenlaskettu väestöpohja on noin 440 700 asukasta. Tämä väestöpohja 

takaa riittävän vahvan ja kestävän perustan alueellisen kehittämisrakenteen toiminnalle ja vahvistaa 

pohjalaismaakuntien alueen keskinäistä yhteistyötä.  

 

Kaikkien sosiaalialan osaamiskeskusten yhteisenä missiona on vuosina 2018-2019 varmistaa, 

edistää ja edelleen kehittää tutkimusperustaista sosiaalialan kehittämistä, varmistaa 

osaamiskeskusten toimintaedellytykset sekä edistää uusia kehittämisedellytyksiä, -rakenteita ja –

sisältöjä. Sosiaalialan osaamiskeskukset turvaavat tutkimustietoon, asiantuntijaosaamiseen ja 

lainsäädäntöön perustuvaa sosiaalialan kehittämistä.  

 

SONet BOTNIA 

 tukee eheän, taloudellisesti kestävän ja vaikuttavan sosiaali- ja terveydenhuollon 

kokonaisuutta 

 tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä, ja siinä sosiaalialan ja sosiaalityön 

osaamisen kehittämistä 

 vahvistaa julkisen sektorin ja kansalaisyhteiskunnan yhteistyötä 



 edistää eri hallintokuntien, palvelun tuottajien ja alueiden yhteistyötä 

 tekee sopimusyhteistyötä ja osana maakunnallista tilannetta saa toimijat  

katsomaan lähimaakuntien kanssa eri yhteistyöalueiden ja valtakunnallisia tarpeita 

 kehittää ja hyödyntää toiminnassaan sosiaali- ja terveyspalvelujen 

alueellista tiedontuotantoa, tutkimusta ja arviointia 

 

SONet BOTNIAn lähivuosien rakenteellis-toiminnallisena haasteena on: 

 tukea sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-

Pohjanmaan maakunnissa (substanssialueet + rakenteet), ja niiden yhteistyöalueilla sekä 

valtakunnallisesti 

 luoda maakuntalähtöiset ja yhteistyöaluepohjaiset sote-tutkimuksen ja kehittämisen 

rakenteet (sopimus- ja verkostopohjaiset tai kiinteät rakenteet) 

 integroida sosiaalialan osaamiskeskusten toiminta osaksi järjestämislain pohjalta 

muotoutuvia tutkimuksen ja kehittämisen rakenteita (sopimus- ja verkostopohjaisesti tai 

kiinteänä osana rakennetta) 

 edistää sosiaalihuollon digitaalisten palvelujen sisällöllistä kehitystyötä, käyttöönottoa ja 

asiakaslähtöistä soveltamista sekä niitä ylläpitävien rakenteiden muodostumista 

 

2. SONet BOTNIAn yhteiset sisällölliset painopisteet toimintasuunnitelmassa vuosille 

2018-2019 ovat: 

 

1) Sosiaalialan käytännönläheinen kehittäminen ja integroituvat palvelut kunta-maakunta-

yhteistyöalueilla ja valinnanvapauden mallissa: 

Painopisteinä olevien substanssialueiden kehittäminen: erityisesti aikuissosiaalityö, lasten, 

nuorten ja lapsiperhepalvelujen kehittäminen (ml. lastensuojelu ja OT-keskuskehittäminen) sekä 

ikäihmisten palvelut. Ikäihmisten palveluissa kärkenä on gerontologisen sosiaalityön 

vahvistaminen. Lisäksi SONet BOTNIA osallistuu erityisesti paljon palveluja tarvitsevien ja 

käyttävien asiakkaiden hankkeiden suunnitteluun mm. osallisuus- hyvinvoinnin edistäminen ja 

työllisyys – yhdyspinnat 

 

2) Sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon vahvistaminen: tutkimustietopohjan, sosiaalityön 

sekä muun sosiaalitieteellisen tutkimuksen vahvistaminen sote- ja maakuntauudistuksen 

tukena 



 

3) Alueellisten, tutkimuspohjaisten tiedontuotannon rakenteiden ja ketterien, dynaamisten 

tietokäytäntöjen visiointi ja kestävät kehittämisen rakenteet 

 

4) Sosiaalialan ja monialaisen tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen edistäminen 

 

5) Pohjoismainen erityistehtävä 

Saatetaan pohjoismainen koottu ja arvioitu tieto valinnanvapauden toteutuksesta koko 

sosiaalialan osaamiskeskusverkoston sekä sote- ja maakuntauudistuksen alueellisten ja 

valtakunnallisten verkostojen ja yhteistyökumppaneiden käyttöön.  

 

6) Osaamiskeskustoiminnan rahoituksen turvaaminen sote- ja maakuntauudistuksen tukena 

lähivuosiksi ja pysyviin rakenteisiin 

  

Edellä mainittujen tavoitteiden lisäksi johtoryhmä lisäsi kokouksessaan 27.4.2018 SONet 

BOTNIAn yhteisiin painopistealueisiin seuraavat kohdat:  

 

7) Sosiaalisen esiin nostaminen ja vaikuttaminen sote-murroksessa: 

Painopiste konkretisoituu yhteistyössä PRO SOS-hankkeen kanssa: 

- maakunnallisen sosiaalityön vahvistamisena maakunta- ja sote-rakenteisiin (yhteinen 

koulutuksellinen työpaja) 

Painopiste konkretisoituu yhteistyössä Kansa-koulu II-hankkeen kanssa: 

- sosiaalialan tiedonhallinnan ja sen osaamisen edistämisenä (yhteinen koulutuksellinen 

työpaja) 

Painopiste konkretisoituu osaamiskeskuksen perustoiminnassa: 

- sosiaalisen ja sosiaalityön näkökulman vahvistamisena maakunnallisessa monialaisessa ja 

monitoimijaisessa yhteistyössä ja integraatiossa 

- sosiaalisen kehittämisen asiantuntijuuden esiintuomisena 

- vaikuttamisena uudistuvaan lainsäädäntöön 

 

8) Alueellisten tutkimuspohjaisten tiedontuotannon ja kestävän kehittämisen rakenteiden 

tukeminen 

Avataan konkreettisesti uuden tiedon tuottamisen ja tutkimuspohjaisen kehittämistoiminnan 

mahdollisuuksia eri toimijoiden voimavaroja yhteen sovittamalla sekä sosiaalialan 



osaamiskeskusverkoston toiminnan yhteispotentiaalia hyödyntämällä: sosiaalityön ja 

sosiaalitieteellisen tutkimustiedon hyödyntäminen käytännön työtä ja toimijoita palvelevasti. 

Kehitetään vaikuttavuuden arvioinnin käytäntöjä ja välineitä.  

  



                                                                          

Luonnos SONet BOTNIAn Etelä-Pohjanmaan alueelliseksi toimintasuunnitelmaksi vuosille 2018–2019 (perustuu 

SONet BOTNIAn yhteisille sisällöllisille painopisteille) Anne Saarijärvi 17.4.2018- päivitys 1.6.2018 

Kaikkien sosiaalialan osaamiskeskusten yhteisenä missiona on vuosina 2018–2020 varmistaa, edistää ja edelleen 
kehittää tutkimusperustaista sosiaalialan kehittämistä, varmistaa osaamiskeskusten toimintaedellytykset sekä edistää 
uusia kehittämisedellytyksiä, -rakenteita ja -sisältöjä. Sosiaalialan osaamiskeskukset turvaavat tutkimustietoon, 
asiantuntijaosaamiseen ja lainsäädäntöön perustuvaa sosiaalialan kehittämistä.  

SONet BOTNIAn alkuvuoden 2018 strategiapäivässä pohdittiin osaamiskeskustoiminnan ajankohtaisia kehittämistyötä 
ja sen lähiajan toteutusta ohjaavia draivereita. Keskusteluista oli poimittavissa mm. seuraavia sisältöjä, jotka yhteisenä 
työnä alueellisten ja osin myös valtakunnallisten toimijoiden kanssa nyt lähivuosina sote- ja maakuntauudistuksen 
murrosvaiheessa on tärkeä strategisesti ja toimeenpanossa huomioida:  

 sosiaalityön/sosiaalisen merkityksen vahvistaminen nyt ja tulevaisuudessa  

 tietotuotanto & palvelujärjestelmän ajankohtaisiin tietotarpeisiin vastaaminen 

 vaikuttavuuden ja mitattavuuden edistäminen sekä indikaattorityö 

 integraation edistäminen maakunnassa ja organisaatiorakenteissa yli maakuntien 

 vahvan pysyvän ja monialaisen TKKI -rakenteen muodostaminen 

 monialaisuuden varmistaminen 

 asiakkaan osallisuuden ja valinnanvapauden edistäminen (ml. järjestöyhteistyö) 

SONet BOTNIA osallistuu edelleen substanssikehittämisen ohella 2018–2019 sote -ja maakuntauudistuksen 

toimeenpanon valmisteluun ja tukemiseen erityisesti 

1) sote -palvelurakenteen mallintamisen tukemiseen osaksi palvelutuotantoa, 2) järjestämiseen liittyvien laajojen 

kokonaisuuksien kehittämisen tukemiseen, 3) sote-integraation toiminnalliseen edistämiseen sekä 4) 

kehittämisrakenteen muodostamiseen.  

Työskentelyä kohdennetaan rakentuvan maakunnallisen sote -kokonaisuuden osalta sekä tuottajan että järjestäjän 

suuntaan. Toimikaudella SONet BOTNIA jatkaa mukana muun muassa ennakoinnin sekä tiedontuotannon 

kehittämisessä ja osallistuu alueellisen kehittämisrakenteen suunnitteluun ja toteutukseen yhdessä muiden 

kehittäjäorganisaatioiden kanssa. Osaamiskeskus osallistuu maakunnallisen palvelurakenteen 

mallintamistyöskentelyyn ja tässä tarvittaessa resurssiensa puitteissa myös mm. työprosessien ja hoito-ja 

palvelupolkujen kehittämisen edistämiseen erityisesti, mikäli tarvitaan ns. prosesseja kehittävää mallintamista. 

Alueellisen ennakoinnin osalta SONet BOTNIA jatkaa työskentelyään Etelä-Pohjanmaan Sote ennakointi -työryhmässä. 

Osallistumme tarvittavalla tavalla myös erilaiseen strategia- ja ohjelmatyöskentelyyn esimerkiksi sosiaalisen 

osallisuuden edistämiseksi.  

SONet BOTNIA haluaa edelleen toimia yhteistyön rakentajana maakunnan, maakuntien yhteistyöalueen ja kansallisen 

tason substanssikehittämisen ja TKKI -toiminnan välillä sekä maakuntien yhdyspinnoilla kuntiin ja kuntayhtymiin.  

Esimerkkinä toiminnallista sote-integraatiota edistävästä työskentelystä, jatketaan perusterveydenhuollon, 

erikoissairaanhoidon, sosiaalihuollon (ml. Eskoon sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) alueelle ulottuvan Ketjulähetti -

toiminnan arviointiin pohjautuvaa tavoitteellisen työnkierron kehittämistä benchmarkkaamisen työkaluksi 

yhteistyössä toimintaa koordinoivan perusterveydenhuollon yksikkö Aksilan kanssa. Tässä kehittämistoiminnassa 

rungon muodostavat Aksilan kanssa suunnitellut SONet BOTNIAn fasilitoimat dialogiset arviointiakvaario-tyyppiset 

palauteseminaarit noin 2 krt/ vuosi, joiden pohjalta toimintaa suunnataan eteenpäin. 

Vaikka uusia hankkeita ei siirtymäkaudella alueelle välttämättä valmistella entiseen tapaan, osallistuu SONet BOTNIA 

yhä mm. paljon palveluja tarvitsevien ja käyttävien asiakkaiden asemaa edistävien hankkeiden sekä hyte -toimintojen 

kehittämisen tukemiseen ja juurruttamiseen. Eli jatketaan edelleen eriarvoisuuden vähentämiseen ja 

yhdenvertaisuuteen tähtäävää toimintaa. Tällä pyritään varmistamaan moniäänisyyttä asiakas- ja 

kuntalaisosallisuuden vahvistamiseksi palvelurakenteissa, -prosesseissa ja työkäytännöissä siten, että myös ns. 

marginaalisemmissa asemissa elävien kuntalaisten ääni pääsee esiin (toimintamuotoina erilaiset työkokoukset, 

työpajat ja osallisuusfoorumit). Lisäksi toimikaudella ollaan kiinnostuneita eri tavoin toimimaan myös monialaisessa 

maakuntajärjestöjen rakenteessa sekä maakunnan järjestötoiminnan kehittämisen tukena. Käytännössä 



maakunnallisessa kehittämistyössä pyritään huomioimaan ja hyödyntämään entistä laajemmin kokemustoimijoita 

sekä edistämään julkisen sektorin ja järjestöjen yhteistyötä maakunnassa Järjestötalon toimijoiden – erityisesti 

Järjestöt mukana muutoksessa (Järjestö 2.0) sekä 2018 Etelä-Pohjanmaan maakunnallisen monialaisen 

järjestöyhteistyöryhmä EMMYn kanssa yhteistyötä tarkentaen ja tiivistäen.  

Yhä toimivien valtakunnallisten kärkihankkeiden ja muutosohjelmien kanssa (mm. LAPE, I&O sekä myös PRO SOS) 

jatketaan alueella kehittämistä tukevaa ja uusiin rakenteisiin juurtumista edistävää työtä. Hyvinvoinnin ja terveyden 

edistämistyön sisällöissä vahvistetaan sosiaalialan osaamista, monialaista tietotuotantoa (mm. barometritieto, 

kokemustieto ja tulkinnat) sekä hyödynnetään kehittämistyössä myös rakenteellisen työskentelyn ideoita. SONet 

BOTNIA voi resurssiensa puitteissa osallistua myös esim. hyvinvointikertomustyöskentelyn analysointiin ja 

kehittämiseen hyvinvointijohtamisen yhä monipuolisemmaksi työkaluksi. 

SONet BOTNIA järjestää lisäksi ylimaakunnallisesti syksystä 2018 alkaen seuraavia sosiaalialan osaamiskeskusten 

perustehtävää tukevia sosiaalityötä/sosiaalisen sisältöjä esiintuovia sekä sote -integraatiota edistäviä 

ajankohtaisseminaareja toimialueellaan Pohjalaismaakunnissa: 

 Digitalisaatio ja tiedonhallinta sosiaalihuollossa (syksy 2018) 

 Maakunnallinen aikuissosiaalityö (yhteistyössä PRO SOS -hanke) 

 Sosiaali-ja terveydenhuollon rajapinta (mitä tulee tietää laeista, mitä lait velvoittavat -työpaja kevät 

2019) 

Seuraavassa poimintoja meneillään olevasta ja tulevasta substanssikehittämisestä SONet BOTNIAn 

painopistealueilla Etelä-Pohjanmaalla: 

1. Sosiaalialan käytännönläheinen kehittäminen ja integroituvat palvelut kunta-maakunta- ja yhteistyöalueilla.  

Painopisteinä olevien substanssialueiden kehittämisessä Etelä-Pohjanmaalla ovat erityisesti  

Aikuissosiaalityö 

 PRO SOS -hankkeen johtamisen ja koordinoinnin ohessa SONet BOTNIAlla on tehtävänä maakunnallisten 

pilottien kehittämistyön ja juurruttamisen tukeminen sekä myös kansallisen kehittämistyön etenemisestä 

tiedottaminen alueelle 

 maakunnallisen aikuissosiaalityön verkoston (aikuissosiaalityön klubi) koollekutsujana toimiminen ja 

sisältösuunnittelu sekä (aikuis)sosiaalityön ja työllisyyttä edistävien (hanke)toimijoiden yhteisten 

kehittämispäivien järjestäminen 

 aikuisten (ml. paljon palveluja käyttävien) osallisuuden turvaaminen hyte -toiminnoissa (ml. tiedontuotannon 

ja sosiaalisen raportoinnin vahvistaminen) 

 kehittäjäasiakastoiminnan tukeminen yhteistyöverkostoissa entistä osallistavimpien mm. aitoa 

valinnanvapautta edistävän toimintakulttuurin muutoksen edistämiseksi 

Lasten, nuorten ja lapsiperhepalvelujen kehittäminen (ml. lastensuojelu ja OT-keskuskehittäminen) 

 kansallisen ja maakunnallisen kehittämistyön tukeminen hyvinvoinnin edistämiseksi ja 

eriarvoistumiskehityksen välttämiseksi mm. tukemalla kuntien ja maakunnan yhteistyötä -käytännön 

toteutuksena EP:n lapen arviointiakvaarioiden toteuttaminen keväällä 2018  

 osallistuminen maakunnallisen lape -verkoston toimintaan; tavoitteena on olla mukana turvaamassa mm. 

lapsi-, nuori- ja perhelähtöisen toiminnan etenemistä maakunnassa varsinaisen lape -muutosohjelman sekä 

muutosagenttikauden jälkeenkin  

 lapsilähtöisyyttä ja tietoperustaisuutta vahvistavien tavoitteiden suuntaisen toiminnan tukeminen ja 

juurruttaminen hyte -toiminnan yhdyspinnoille maakunnan ja kuntien tavoitteelliseksi monialaiseksi 

toiminnaksi jatkona 2017 käynnistyneelle tutkivan ja arvioivan kehittämisen Muutoksen tuki -foorumille* (ml. 

tiedontuotannon ja sosiaalisen raportoinnin vahvistaminen) sekä muiden kansallisten 

yhdyspintainnovaatioiden edistäminen alueella toimintakulttuurin muutoksen mahdollistamiseksi (mm. 

verkostot, rakenteet, hyvät käytännöt) 
*=tutkivalla ja arvioivalla kehittämisen tuella on haluttu luoda lapsi- ja perhepalveluiden kehittämiseen jatkumo, jossa alueella 

jo tehty kehittämistyö kytketään valtakunnallisen muutosohjelma/kärkihankkeen tavoitteisiin ja toimeenpanoon. Tässä 

työskentelymuotoina ovat valitun fokuksen sisällä olleet yhtäältä kehittämistyön kartoittaminen ja koostaminen, mutta 

erityisesti tietoperusteisuutta edistävien työotteiden -ja välineiden käytön tukeminen sekä erilaisten ryhmämuotoisten 

arviointitilanteiden toteuttaminen jatkumoiksi toimintakulttuurin muutosta (ml osallisuus) tukemaan. 



 SONet BOTNIA koordinoi Pohjalaismaakuntien lastensuojelun kehittäjäverkostotoimintaa- toteutustapana 

yhteisesti sovitut ja tarvittavat teemalliset kehittäjäverkostotapaamiset, koulutukset jne. 

 tarvittaessa voidaan SONet BOTNIAn alueella erikseen sovitusti ja resursoidusti tukea Lapen juurruttamista 

myös ylimaakunnallisesti tai Väli-Suomen osaamiskeskusalueen yhteistyönä (mm. yhteiset arviointityöpajat) 

 valtakunnallisen / yhteistyöalueittain toteutettavan yhteiskehittämötoiminnan* (mukana THL, STM ja 

sosiaalialan osaamiskeskusverkosto) kehittäminen, suunnittelu- ja koordinointi maakunnissa yhteistyössä 

lape- verkoston avaintoimijoiden kanssa  
*=yhteiskehittämö on valmisteille oleva sosiaalihuollon lapsi- ja perhepalveluiden sekä lastensuojelun erityisosaamisen 

kansallinen tutkimus- ja kehittämisrakenne. Toimintamalli on kolmitasoinen ja siinä mukana ovat kansallisen tason toimijat 

(THL, STM) sekä sosiaalialan osaamiskeskukset yhteistyössä yhteistyöaluetason, maakunnan ja paikallisen tason toimijoiden 

kanssa (kunnat yms.) 

 osallistuminen Osaamis-ja tukikeskuskehittämisen (OT) rakentamiseen ja tukemiseen Väli-Suomen 

yhteistoiminta-alueella maakunnalliset- ja osaamiskeskusalueittaiset näkökulmat huomioiden (SONet BOTNIA 

on jäsenenä mm. tutkimus-ja kehittämistoiminnan työryhmässä) -EP:llä tullaan järjestämään syksystä 2018 

lähtien yhteistyökumppaneiden (mm. Lape) kanssa rakentuvasta toiminnasta erilaisia info- ja 

keskustelutilaisuuksia 

Ikäihmisten palvelut 

 gerontologisen sosiaalityön vahvistaminen asiakasohjauksessa ja palvelurakennetta suunniteltaessa 

 -työmuotona mm. gerontologisen sosiaalityön työpajakokonaisuus (yhteensä viisi tilaisuutta) niin 

suunnittelun kuin toteutuksenkin osalta yhteistyöryhmän kanssa 

 I&O -toiminnan arviointiakvaariotilaisuuden toteuttaminen syksyllä 2018  

 kehittämistyössä myös tiedontuotannon ja sosiaalisen raportoinnin näkökulmien huomioimiseen 

kannustaminen entistä osallistavimman ja aitoa valinnanvapautta edistävän toimintakulttuurin muutoksen 

edistämiseksi 

 Pohjalaismaakuntien ikäihmisten palvelujen ylimaakunnallisen kehittäjäverkostotoiminnan koordinointi  

- Vaikka vammais- ja kehitysvammatyö ei tällä toimikaudella ole SONet BOTNIAn varsinaisena 
painopistealueena, osaamiskeskus osallistuu edelleen uudistuvan lainsäädännön ennakointiin, 
valmistautumiseen alueella sekä toimeenpanon tukeen järjestämällä verkostoyhteistyönä esimerkiksi alueen 
kuntien ja kuntayhtymien, maakuntien, järjestöjen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa 
koulutuksellisen työpajan toimintasuunnitelmakaudella. Vammaistyön työkokous uudistuvaan 
vammaispalvelulakiin perehtyen toteutetaan kolmen pohjalaismaakunnan yhteistyönä, mikäli lainsäädäntö 
valmistuu. 

 
2. Sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon vahvistaminen - tutkimustietopohjan, sosiaalityön sekä muun 

sosiaalitieteellisen tutkimuksen vahvistaminen sote- ja maakuntauudistuksen tukena 

 palvelujärjestelmän ajankohtaisiin tietotarpeisiin reagoiminen (mm. sote ennakointityöryhmän työskentelyyn 
osallistuminen, mahdollisesti myös EVA -toiminnan jalkauttaminen yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa)  

 vaikuttavuuden mitattavuuden edistäminen ja indikaattorityön edistäminen (työkokoukset ja koulutukset)  

 indikaattorityöskentelyä- ja indikaattoreiden käyttöönoton edistäminen sekä muilla tavoilla tietoon 
perustuvan sosiaalityön kehittämisen tukeminen (mm. erilaiset työskentelyä tukevat tutkivan ja arvioivan 
kehittämisen toimintamuodot)  

 tiedontuotannon ja -hyödyntämisen arkipäiväistäminen edistäminen organisaatioiden toiminnassa 

(resurssien puitteissa jatkona Lape -palveluista käynnistetylle toimintakulttuurin muutosta edistävälle 

Muutoksen tuki -kehittämistyölle) 

 eri ikäryhmien monialaisten näkökulmien huomiointi maakunnallisessa hytetoiminnassa (maakunnallisen 

hyteverkoston toiminnan suunnitteluun ja toteutuksen osallistuminen sekä tarvittaessa mm. Muutoksen tuki 

foorumi -formaatin tyyppiset työkokoukset yhteistyökumppaneiden kanssa toteutettuna)  

 jatketaan yliopisto- ja ammattikorkeakouluyhteistyön ja THL ym. tutkimusorganisaatioyhteistyön 

vahvistamista sote-ja maakuntauudistuksessa integroituvan palvelutoiminnan tueksi ja uudenlaisten 

tutkimus-, koulutus- ja kehittämistoiminnan jatkumoiksi 

 Etelä-Pohjanmaalla ajankohtaisena jatkuu yliopistoyhteistyön strateginen vahvistaminen Tampereen 

suuntaan 



 SeAMKin kanssa käytännön tason yhteistyötä jatketaan hankkeissa, työpajoissa ja muilla yhteisillä 

substanssialueilla mahdollisesti myös uusin yhteisin avauksin mm. käyttäjälähtöisen- ja 

kokemustiedontuotannon edistämiseksi 

 SONet BOTNIA jatkaa tuen ja asiantuntija-avun antamista kehittämisprosesseille ja hankkeille (mm. erilaiset 

arvioinnit ja/tai arviointia tukevien työkalujen tarjoaminen/suunnittelu) 

 Sote - integraatiota tukevien palvelukuvausten työ-, hoito- ja palvelupolkuprosessien kehittämis- ja 

mallinnustyötä edistetään edelleen tarvittaessa yhteistyössä muiden alueen toimijoiden kanssa 

maakunnallisen palvelurakenteen kehittämiseksi (mm. erilaisten monialaisten prosessikuvausten 

käynnistäminen). Osaamiskeskus voi olla tarvittaessa mukana tiiviimminkin työprosessien sekä hoito-ja 

palvelupolkujen mallinnuksia toteuttamassa tai konsultoimassa niiden kehittämistä erikseen sovitusti 

resurssiensa puitteissa, mutta näistä sovitaan tapauskohtaisesti. 

3. Alueellisten, tutkimuspohjaisten tiedontuotannon rakenteiden kehittäminen (TKKI) 

 vahvan, monialaisen ja pysyvän TKKI -rakenteen valmisteluun osallistuminen, jossa huomioidaan sosiaalialan 

vaikuttavuuteen pohjautuva tiedontuotanto (ml. kuntien ja järjestöjen tiedontuotanto) 

 dynaamisten ja ketterien tietokäytäntöjen visiointi tiedontuotantoon ja -hyödyntämiseen 

 osallistuminen SOTEMAKU TKKI:n päätyöryhmän lisäksi myös muutoskoulutustyöryhmän toimintaan 

4. Sosiaalialan ja monialaisen tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen edistäminen 

 maakunnallisen ja kunnallisen hyte -toiminnan ja sen johtaminen edistäminen; osallistuminen verkoston 

suunnitteluun ja toimintaan – osaamiskeskus tukee myös maakunnallisen hyte -hankkeen valmistelua 2018 

 maakunnallisen hyvinvointikertomustyön tukeminen; osaamiskeskus on mukana maakunnallisen 

hyvinvointikertomuksen laadintaa tukevassa ja sparraavassa työryhmässä 

 SONet BOTNIA tukee Kansa-koulu 2 -hankkeen (2018–2019) toimeenpanoa määrämuotoisen kirjaamisen 

kehittämiseksi sosiaalihuoltoon ja Kanta -yhteensopivuuden turvaamiseksi (ml. oppilaitosyhteistyö, 

kirjaamisvalmentajien ns. paikkokoulutukset sekä alueellisen tukiverkoston tapaamiset) edistämällä ja 

tukemalla tavoitteiden mukaisen kehittämiskonseptin leviämistä ja sisältöjen juurtumista maakunnassa  

 Järjestetään Vaasan VaLas - hankkeen työskentelystä tilaisuus, jolla tuetaan Etelä-Pohjanmaalla 

valmistautumista Kanta-käyttöönottoon. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston käyttöönottoprosessin 

läpivienti etenee vaiheittain ja SONet BOTNIA tukee osaltaan kuntia liittymään prosessiin (sosiaali- ja 

perusturvajohtajien laajennetut teemakokoukset) 

 lisäksi edistetään muutenkin sosiaalialan tiedonhallinnan rakentumista osaksi maakunnallisia ja 

yhteistyöalueiden kehittämisen rakenteita sekä edelleen osallistutaan lisäksi sosiaalialan tiedonhallinnan 

valtakunnalliseen kehittämiseen ja sen jalkauttamiseen pohjalaismaakuntien alueella (toteutetaan alueella 

mm. työkokouksia ja muita tilaisuuksia) 

5. Pohjoismainen erityistehtävä 

 jatketaan pohjoismaisen kootun ja arvioidun tiedon välittämistä ajankohtaisista aiheista sote- ja 

maakuntauudistuksen sekä koko sosiaalialan osaamiskeskusverkoston ja muiden valtakunnallis-alueellisten 

yhteistyökumppaneiden käyttöön (raportit ja selvitykset sekä erilaiset työkokoukset, seminaarit jne.) mm. 

valinnanvapauden teemassa jatkaen 

 yhteisiä tilaisuuksia järjestetään ajankohtaisista teemoista myös Etelä-Pohjanmaalla entiseen tapaan 

6. Osaamiskeskustoiminnan rahoituksen turvaaminen sote- ja maakuntauudistuksen tukena lähivuosiksi ja pysyviin 

rakenteisiin 

 kehitysjohtajan toimenkuvaa (täydentyy) 

 

  



 

 

SONet BOTNIAn Keski-Pohjanmaan alueellinen toimintasuunnitelma vuosille 2018-2019  

1. Lähtökohdat ja toiminnan yhteiset painopisteet koko SONet BOTNIAn alueella  
 

Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn vuoden 2017-2018 toimintaa 

suuntaa edelleen toukokuussa 2014, johtoryhmän hyväksymä strategia. Sen keskeisiä linjauksia 

päivitettiin keväällä 2018 ja SONet BOTNIAn vuosille 2018-2019 asetettava johtoryhmä hyväksyy 

uuden strategian. SONet BOTNIAn nykyisenä visiona on olla Pohjanmaan maakuntien alueen 

monialainen, ketterä verkostojen kokoaja ja yhteistyön rakentaja, moniosaaja ja vaikuttaja 

sosiaalisen ja hyvinvoinnin tutkimuksessa ja kehittämisessä. Sosiaalisella tarkoitetaan arjen 

sosiaalista toimintaa ja sen areenoita, joita ylläpidetään yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan 

vuorovaikutuksessa.  

Väestöpohjaltaan SONet BOTNIA kattaa Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan 

maakunnat. Maakuntien yhteenlaskettu väestöpohja on noin 442 300 asukasta. Tämä väestöpohja 

takaa riittävän vahvan ja kestävän perustan alueellisen kehittämisrakenteen toiminnalle ja 

vahvistaa pohjalaismaakuntien alueen keskinäistä yhteistyötä. 
  
Kaikkien sosiaalialan osaamiskeskusten yhteisenä missiona on vuosina 2018-2020 varmistaa, 
edistää ja edelleen kehittää tutkimusperustaista sosiaalialan kehittämistä, varmistaa osaamis-
keskusten toimintaedellytykset sekä edistää uusia kehittämisedellytyksiä, -rakenteita ja –
sisältöjä. Sosiaalialan osaamiskeskukset turvaavat tutkimustietoon, asiantuntijaosaamiseen ja 
lainsäädäntöön perustuvaa sosiaalialan kehittämistä.  
SONet BOTNIAn alkuvuoden 2018 strategiapäivässä pohdittiin osaamiskeskustoiminnan 
ajankohtaisia kehittämistyötä ja sen lähiajan toteutusta ohjaavia draivereita. Keskusteluista oli 
poimittavissa mm. seuraavia sisältöjä, jotka yhteisenä työnä alueellisten ja osin myös 
valtakunnallisten toimijoiden kanssa nyt lähivuosina sote- ja maakuntauudistuksen 
murrosvaiheessa on tärkeä ottaa huomioon strategisesti ja toimeenpanossa:  

 sosiaalityön/sosiaalisen merkityksen vahvistaminen nyt ja tulevaisuudessa 

 tietotuotanto & palvelujärjestelmän ajankohtaisiin tietotarpeisiin vastaaminen 

 vaikuttavuuden ja mitattavuuden edistäminen sekä indikaattorityö 

 integraation edistäminen maakunnassa ja organisaatiorakenteissa yli maakuntien 

 vahvan pysyvän ja monialaisen TKKI -rakenteen muodostaminen 

 monialaisuuden varmistaminen 

 asiakkaan osallisuuden ja valinnanvapauden edistäminen (ml. järjestöyhteistyö) 

SONet BOTNIAn lähivuosien rakenteellis-toiminnallisena haasteena on: 

 tukea sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Etelä-

Pohjanmaan maakunnissa (substanssialueet + rakenteet), ja niiden yhteistyöalueilla sekä 

valtakunnallisesti 

 luoda maakuntalähtöiset ja yhteistyöaluepohjaiset sote-tutkimuksen ja kehittämisen 

rakenteet (sopimus- ja verkostopohjaiset tai kiinteät rakenteet) 



 integroida sosiaalialan osaamiskeskusten toiminta osaksi järjestämislain pohjalta 

muotoutuvia tutkimuksen ja kehittämisen rakenteita (sopimus- ja verkostopohjaisesti tai 

kiinteänä osana rakennetta) 

 edistää sosiaalihuollon digitaalisten palvelujen sisällöllistä kehitystyötä, käyttöönottoa ja 

asiakaslähtöistä soveltamista sekä niitä ylläpitävien rakenteiden muodostumista 
 

2. SONet BOTNIAn yhteiset sisällölliset painopisteet toimintasuunnitelmassa vuosille 2018-

2019  ovat: 
 

9) sosiaalialan käytännön läheinen kehittäminen ja integroituvat palvelut kunta-maakunta-

yhteistyöalueilla ja valinnanvapauden mallissa: 

Painopisteinä olevien substanssialueiden kehittäminen erityisesti aikuissosiaalityö, lasten, 

nuorten ja lapsiperhepalvelujen kehittäminen ml. lastensuojelu ja OT-keskuskehittäminen sekä 

ikäihmisten palvelut. Ikäihmisten palveluissa kärkenä on gerontologisen sosiaalityön 

vahvistaminen. Lisäksi SONet BOTNIA osallistuu erityisesti paljon palveluja tarvitsevien ja 

käyttävien asiakkaiden hankkeiden suunnitteluun mm. osallisuus- hyvinvoinnin edistäminen ja 

työllisyys – yhdyspinnat. 

Toimenpiteet ja toteuttaminen Keski-Pohjanmaalla: 

- PRO SOS –hankkeen toteutus  + Maakunnallistuva aikuissosiaalityö –verkosto 

- Kolmen maakunnan yhteisen Lasu -verkoston toimintaan osallistuminen 

- Vammaispalvelujen lainsäädännön ajankohtaispäivä  

- KP-LAPE –kärkihankkeen toteutuksen tuki ja OT-keskustoiminnan valmisteluun 

osallistuminen . 

- Gerontologisen sosiaalityön seminaari? Muu vanhustyön kehittäjäverkosto 

- KP-OTE –kärkihankkeen toteutuksen tuki  

- Maakuntavalmistelun tuki / Monialaista palvelua tarvitsevat työnhakijat –työryhmä 

- Hankevalmistelu ESR Toimintalinja 5  

- valtakunnallisen / yhteistyöalueittain toteutettavan yhteiskehittämötoiminnan 

(mukana THL, STM ja sosiaalialan osaamiskeskusverkosto) kehittäminen, suunnittelu- ja 

koordinointi maakunnissa yhteistyössä lape- verkoston avaintoimijoiden kanssa  

- osallistuminen Osaamis-ja tukikeskuskehittämisen (OT) rakentamiseen ja tukemiseen 

Väli-Suomen yhteistoiminta-alueella maakunnalliset- ja osaamiskeskusalueittaiset 

näkökulmat huomioiden 

- gerontologisen sosiaalityön vahvistaminen asiakasohjauksessa ja palvelurakennetta 

suunniteltaessa -työmuotona mm. gerontologisen sosiaalityön työpajat 

Pohjalaismaakuntien ikäihmisten palvelujen ylimaakunnallisen 

kehittäjäverkostotoiminnan koordinointi (vastuuhenkilöinä Iiris Jurvansuu ja 

kehitysjohtaja?) 
 

10) sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon: tutkimustietopohjan, sosiaalityön sekä muun 

sosiaalitieteellisen tutkimuksen vahvistaminen sote- ja maakuntauudistuksen tukena 

11) alueellisten, tutkimuspohjaisten tiedontuotannon rakenteiden ja ketterien, dynaamisten 

tietokäytäntöjen visiointi ja kestävät kehittämisen rakenteet 



12) sosiaalialan ja monialaisen tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen edistäminen 
 

2-4: Toimenpiteet Keski-Pohjanmaalla: 

- Keski-Pohjanmaan monialaisen kehittämisen TKI –rakenteen ja toiminnan valmisteluun 

osallistuminen  

- Sote-järjestämisen valmistelun tuki asiantuntijatyöryhmässä 

- Keski-Pohjanmaan hyvinvointitietotuotannon suunnitelman päivittäminen vastaamaan 

maakuntasote-uudistuksen tiedontuotantotarpeita toteutetaan osana maakunnallisen 

TKI –suunnitelman valmistelua 

- Kansa koulu 2-hankkeen toteutuksen tuki ja kirjaamisvalmentajien 

verkostotapaamisten järjestäminen 2 /v 

- Digitalisaatio ja tiedonhallinta sosiaalihuollossa  
 

13) pohjoismainen erityistehtävä 

Jatkuu valinnanvapauden teemaan liittyvä selvitystyö ja tulosten jalkauttaminen.  

14) osaamiskeskustoiminnan rahoituksen turvaaminen sote- ja maakuntauudistuksen tukena 

lähivuosiksi ja pysyviin rakenteisiin 

  



 
 
Pohjanmaan toimintasuunnitelma 2018 (ohjausryhmä 26.4.)                 
  
Lähtökohdat vuoden 2018 toimintaan 
 
 
 
Pohjanmaan maakuntien sosiaalialan osaamiskeskus SONet BOTNIAn toimintaa suuntaa strategia, joka 
päivitetään vuoden 2018 keväällä. Kaikkien yhdentoista sosiaalialan osaamiskeskuksen tavoitteena on 
vuosina 2018–2020 yhteisesti edistää tutkimusperustaista sosiaalialan kehittämistä, varmistaa 
osaamiskeskusten toimintaedellytykset sekä vahvistaa sosiaalialan kehittämisedellytyksiä, -rakenteita ja –
sisältöjä sote-uudistuksessa. Sosiaalialan osaamiskeskukset turvaavat tutkimustietoon, 
asiantuntijaosaamiseen ja lainsäädäntöön perustuvaa sosiaalialan kehittämistä.  
 
SONet BOTNIAn strategiapäivässä pohdittiin osaamiskeskustoiminnan kehittämistä ja sitä tällä hetkellä 
ohjaavia tekijöitä. Keskustelussa nousi esille mm. seuraavia sisältöjä, jotka on tärkeätä huomioida sote- ja 
maakuntauudistuksen siirtymävaiheessa niin strategisesti kuin toimeenpanossakin -  ja samalla alueellisten 
ja osin myös valtakunnallisten toimijoiden yhteistyössä:  

- sosiaalityön/sosiaalisen merkityksen vahvistaminen nyt ja tulevaisuudessa 

- tietotuotanto & palvelujärjestelmän ajankohtaisiin tietotarpeisiin vastaaminen 

- vaikuttavuuden ja mitattavuuden edistäminen sekä indikaattorityö 

- integraation edistäminen maakunnassa ja organisaatiorakenteissa yli maakuntien 

- vahvan pysyvän ja monialaisen TKKI -rakenteen muodostaminen 

- monialaisuuden varmistaminen 

- asiakkaan osallisuuden ja valinnanvapauden edistäminen (ml. järjestöyhteistyö). 

SONet BOTNIAn toiminta tukee sote- ja maakunta-uudistuksen ja sen yhteistyörakenteiden sekä sisältöjen 
valmistelua. Tavoitteena on myös liittää sosiaalialan osaamiskeskusten toiminta lakiin pohjautuviin uusiin 
tutkimuksen ja kehittämisen rakenteisiin - joko sopimus- ja verkostopohjaisesti tai kiinteänä osana 
rakennetta. Toimintamme tukee sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten työtä, ja siinä sosiaalialan ja 
sosiaalityön osaamisen kehittämistä verkostotoiminnan ja muiden valittujen toimenpiteiden avulla. Tämän 
toimintasuunnitelman useimmat tavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet liittyvät laajempaan 
suunniteltavan rakenteen tai verkoston toimintaan. Näistä syistä toimintasuunnitelmassa on sekä 
konkreettisesti vuoden aikana toteutettavia sisältöjä että rakenteita valmistelevia tavoitteita, visioita, 
joiden toteuttaminen aloitetaan vuoden 2018 aikana. SONet BOTNIAn toiminnassa sovitetaan myös yhteen 
valtakunnallista ja alueellista kehittämistä niin, että toiminta konkretisoituu omassa maakunnassa sen 
tarpeita palvellen.  Edistämällä kokeilukulttuuria sekä järjestämällä yhteisiä tilaisuuksia tuemme muutoksen 
toteuttamista. 
 
 
SONet BOTNIAn sisällölliset painopisteet Pohjanmaalla 
 
1. Sosiaalialan käytännönläheinen kehittäminen ja integroituvat palvelut tulevassa kunta-maakunta-

yhteistyöalue-rakenteessa ja valinnanvapauden mallissa 
- Sosiaalisen esiin nostaminen sosiaalialan palveluiden ja toimintakäytäntöjen kehittämisessä: 

työpajalliset tilaisuudet digitalisaatiosta sosiaalihuollossa ja sosiaalityössä, maakunnallinen 
aikuissosiaalityö, sosiaaligerontologia vanhuspalveluissa, sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön 
yhteistyöhön sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädännön yhteistyökohtiin perehtyminen 

- Vanhustyön ja ikäihmisten palvelut: 



 vahvistamme gerontologinen sosiaalityö / sosiaaligerontologista tietoa ja osaamista 
toimintakyvyn tukemisessa ja sosiaalisten näkökohtien ratkaisemisessa 
yhteistyökumppaneidemme kanssa esim. toimintakäytäntöinä sosiaalinen kuntoutus, 
palveluohjaus, neuvonta ja asiakassuunnitelmat 

 rakennamme yhteistyössä kahden sosiaalialan osaamiskeskuksen ja Gerda-verkoston avulla 
(ml. Uumaja) toimivan ikäihmisten kehittämis- ja tutkimusverkoston kutsuen mukaan 
Pohjanmaan keskeisiä toimijoita  

- Valtakunnallisen PRO SOS uudenlaista sosiaalityötä rakentamassa- hanke (2017-2018) ja 
jatkorahoitushaun valmisteleminen puoleksi vuodeksi eteenpäin painottuen työikäisten 
sosiaalityön maakunnalliseen toteuttamisen edistämiseen. Mahdollisten muiden hankkeiden 
suunnittelussa huomioidaan osallisuus- hyvinvoinnin edistäminen-työllisyys- yhdyspinnat  

- Lastensuojelu 

 Pohjanmaan LaPe-hankkeessa vahvistamme lastensuojelussa tietoon perustuvaa 
työskentelyä asiakaslähtöisen tietotuotannon kokeilun avulla avohuollossa 
hankekonsortion toimijoiden yhteistyönä sekä osallistumme hankearvioinnin 
toteuttamiseen 

 OT-keskusten suunnitteluun osallistuminen tukemalla koordinointia ja toimintaa 
maakunnan näkökulmasta 

 Lapsen edunvalvonta- koulutukseen osallistumiseen uusi mahdollisuus työntekijöille 

 Yhteiskehittämöt, jotka ovat THL:n, Lape-hankkeen ja sosiaalialan osaamiskeskusten 
verkostotapahtumia lastensuojelun valtakunnallisessa kehittämisessä. Teemoinamme ovat 
monitoimijainen arviointi, lastensuojelun terapeuttinen laitoskasvatus sekä perhetyö ja 
perhekuntoutus-teemoista useamman osaamiskeskuksen yhteistyönä (webinaarit) 

- Vammaistyön työkokous uudistuvaan vammaispalvelulakiin perehtyen kolmen pohjalaismaakunnan 
yhteistyönä, mikäli lainsäädäntö valmistuu 

- Sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyön tukeminen esim. lainsäädäntö sosiaali- ja 
terveydenhuollon yhteistyössä sekä toimintakäytäntöjen kehittämisessä paljon palveluita 
tarvitseville asiakkaille 

- Edistää digitaalisten palveluiden kehittämistä asiakastyön käytäntöihin hyödyntäen myös 
sosiaalialan osaamiskeskusten digi-selvitystä 

- Järjestöjen mukanaolo kehittämisessä tiedon, osaamisen ja näkemyksen tuojana sosiaalisiin 
kysymyksiin kansalaislähtöisenä toimijana 
 

2. Sosiaalialan alueellisen tiedontuotannon vahvistaminen: tutkimustietopohjan, sosiaalityön sekä 
muun sosiaalitieteellisen tutkimuksen vahvistaminen sote- ja maakuntauudistuksen tukena  
- Tutkimusperustaisuuden vahvistaminen tiivistämällä yhteistyötä korkeakoulujen ja järjestöjen 

kanssa 
o korkeakoulujen tekemät sosiaalityön ja sosiaalitieteelliset soteen liittyvät 

tutkimuskatsaukset esiteltäviksi sovituille foorumeille esim. ohjausryhmään  
o kerätään kokemukset Lape- ja PRO SOS-hankkeiden TIPS-työskentelystä ja 

jatkosuunnitelma 
o kohti tutkimusohjelmaa 

- Rajataan tiedontuotannon sisältö, viedään se konkreettiselle tasolle toteutettavaksi 
o tiedontuotanto sosiaalialan palveluiden ja toimintakäytäntöjen kehittämisen avuksi niin, 

että koostamme työntekijöiltä kerättävää tietoa työpajojen (asiantuntijatieto 
palvelumuotoilun tueksi) 

o perehdyttäminen erilaiseen tietoon ja tiedonkäyttöön muutoksen tukena esim. 
hyödynnetään indikaattoritietoa ja tiedon tulkinta korkeakouluopiskelijoiden opinnoissa 

o asiakaslähtöinen tietotuotanto palveluiden laadun seuraamiseksi: kokeilu 
asiakaspalautteen keräämiseksi lastensuojelun avohuollon asiakkailta (asiakasosallisuuteen 
perustuvan tietotuotannon kehittäminen)  



o järjestöjen asiantuntemuksen ja kokemusosaamisen mukaan tuominen asiakaslähtöiseen 
tietotuotantoon ja palveluiden kehittämiseen 

- Vaikuttavuuden arvioinnin käytäntöjen ja välineiden kehittäminen 
- Osallistumme Vaasan sosiaali- ja terveystieteiden päivien suunnitteluun ja toteutukseen 

 
3) Alueellisten, tutkimuspohjaisten tiedontuotannon rakenteiden ja ketterien, dynaamisten 

tietokäytäntöjen visiointi ja kestävät kehittämisen rakenteet  
- Osallistumme keskusteluihin ja työryhmiin, joissa kohdennetaan tutkimus- ja 

kehittämisvoimavaroja rakenteen ja toiminnan sisällön syntymiseksi  
o Osallistumme Pohjanmaan TKKI- toiminnan ja sen rakenteen valmisteluun. Tuemme TKKI-

toiminnan toteutumista ja suunnittelua verkostojemme kanssa  käytännön kokeilujen 
avulla yhteistyössä korkeakoulujen tmv. yhteistyökumppaneidemme sekä 
terveydenhuollon kanssa. Rakenteet muodostuvat alueellisesti maakuntien ja Länsi-
Suomen yhteistyöalueen TKKI-yhteistyön avulla sekä valtakunnallisten toimijoiden kuten 

THL:n, STM, Kuntaliitton ja Kela. 
- Vahvistamme sosiaalialan käytännönläheistä kehittämistä ja yhteistyötä korkeakoulujen opetus- ja 

tutkimustoiminnan ja kuntien käytännön työn välillä 

 LaPe- ja Pro-SOS-hankkeiden hyödyntäminen (TIPS) 

 Kokeillaan ja kehitetään yhteiskehittämö-rakennetta lastensuojelun 
yhteiskehittämispäivien avulla. Yhteiskehittämö on valmisteille oleva sosiaalihuollon lapsi- 
ja perhepalveluiden sekä lastensuojelun erityisosaamisen kansallinen tutkimus- ja 
kehittämisrakenne. Toimintamalli on kolmitasoinen ja sinä mukana ovat kansallisen tason 
(THL, STM), sosiaalialan osaamiskeskukset yhteistyössä yhteistyöaluetason, maakunnan ja 
paikallisen tason toimijoiden kanssa (kunnat yms.) (ks. substanssikehittäminen kohta 1, 
jossa kolme yhteiskehittämispäivää) 
 

4) Sosiaalialan ja monialaisen tiedonhallinnan ja tiedolla johtamisen edistäminen  
- Vaasan VaLas - hankkeen työskentelystä tiedottamalla tuemme muiden kuntien ja Pohjanmaan 

valmistautumista Kanta-käyttöönottoon. Sosiaalihuollon asiakastiedon arkiston 
käyttöönottoprosessin läpivienti etenee vaiheittain ja tuemme kuntia liittymään prosessiin. 

- Sosiaali- ja perusturvajohtajien kokoukset ml. esimiestyötä tekevät 
- Kansa-hanke 2 (2018-2019): määrämuotoinen kirjaaminen ja valtakunnalliset asiakirjarakenteet –

tietojärjestelmien ja toiminnan muutos (hallinnoija Socom nyt myös hyvinvointialan liitto, 
sosiaalialan koulutusorganisaatiot 2018-2019 

- kansalaislähtöisen ja kohderyhmittäisen hyvinvointitiedon tulkinnan edistäminen 
korkeakouluyhteistyönä esim. fokus-ryhmätyöskentelynä 

 
5) Pohjoismainen erityistehtävä:  

- Kooste LaPe-hankkeen yhteyteen monikulttuurisuuden näkökulmasta Ruotsista 
- Pohjoismainen koottu ja arvioitu tieto valinnanvapauden toteutuksesta koko sosiaalialan 

osaamiskeskusverkoston, sote- ja maakuntauudistuksen valtakunnallis-alueellisten 
yhteistyökumppaneiden käyttöön  


